DETEKTIVNÍ PŘÍBĚH
CO POTŘEBUJETE:
Tento měsíc si zahrajeme na detektivy.
Budeme potřebovat chuť přečíst si
detektivní příběh.

POSTUP:
Přečtěte si následující příběh. Pokuste se
ho převyprávět (nebo přeznakovat)
mamince nebo taťkovi. Pokud nejsi ještě
moc zdatný ve čtení, popros rodiče, aby ti
ho přečetli. Společně se pak zamyslete
nad záhadou ztraceného trezoru. Během
následujícího měsíce dostanete nápovědy
k vyřešení příběhu.

CO PROCVIČUJETE:
Procvičujeme čtení s porozuměním. Zároveň si rozvíjíme slovní a znakovou zásobu. Během
vyšetřování procvičujeme také logické myšlení.

NA CO SE ZAMĚŘIT:
Zaměříme se na detaily výpovědí rodiny Volavkových.

ZDROJ NÁPADU:
web: https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-detektivky-planek/125
ZDROJ OBRÁZKU:
web: https://finexpert.e15.cz/vybileny-bankovni-ucet-da-se-s-tim-neco-delat
ZDROJ TEXTU:
web: https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-detektivky-planek/125

PŘÍLOHA:
Detektivka Pukavá vyšetřovala loupež. Loupež se stala v noci. Rodině Volavkovým někdo
ukradl všechny peníze z trezoru. Nezmizely jen peníze. Zmizel dokonce i celý trezor. Díra po
trezoru byla tak velká, že bylo přes ní vidět do vedlejší místnosti.
Paní Volavková řekla: „Včera večer jsem si četla knížku v ložnici a ve 22:38 hodin jsem
zaslechla zvuky. S velikým strachem jsem se podívala klíčovou dírkou ve dveřích. Viděla jsem
v obývacím pokoji 3 postavy. Nemohla jsem zavolat pomoc. Mobilní telefon jsem si
zapomněla v obývacím pokoji. Celou noc jsem se tedy strachem klepala v ložnici. Jen dvakrát
jsem musela jít na záchod.“
Syn Luděk Volavka řekl: „Byl jsem ve svém pokoji. Hrál jsem celou noc hru na počítači.
Neměl jsem puštěný ani zvuk. Hra mě tak bavila, že jsem si loupeže nevšiml. V noci jsem
viděl přijíždět tátu. Táta přijel autem po příjezdové cestě. Přes skleněné dveře jsem viděl na
chodbu. Mamka šla jednou nebo dvakrát na záchod.“
Pan Volavka říkal: „Vracel jsem se z práce ve tři v noci. Z auta jsem zahlédl díru ve stěně. Byl
jsem unavený, myslel jsem si, že se mi to zdá. Do obývacího pokoje jsem nešel. Šel jsem do
ložnice a hned jsem usnul.
Detektivka Pukavá řekla: „ Celá rodina jistě lže.“

Proč si je detektivka Pukavá jistá, že rodina lže? Během následujících týdnů dostaneš
nápovědy k vyřešení záhady ukradeného trezoru.

